
 
 

 االبتكار في صلب التنمية المستدامة غرسالدول على اتفاق 
 للنشر الفوري

من المشاركين في منتدى الطيران العالمي على تسليط الضوء على االبتكار في قطاع  نقلوزير  42اتفق  – 25/9/2019 ،الـمونتري
، بما في 2030امة التي تنّص عليها خطة األمم المتحدة لعام الطيران، باعتباره وسيلة لحث عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستد

 .ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره

للتعجيل  وقال الوزراء في وثيقة ختامية مشتركة "إننا نعي تمامًا ما تنطوي عليه هذه االبتكارات التنظيمية والتكنولوجية من إمكاناٍت نرحب بها
 االجتماعية االقتصادية المنشودة وتحسين األداء البيئي عبر نظام سلس للنقل الجوي". الفوائد بتحقيق

عتماد البيان المشترك للوزراء في كلمته االفتتاحية التي قال فيها التمهيد الوقد ُوّفق رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد آليو، في 
 المنافع االستفادة عاجاًل من المجتمعات المدنية من تمكينن تلعب دورًا محوريًا في نا فعاًل أ"إن بمقدور التكنولوجيات الناشئة المتاحة ل

 وأحكامها". اإليكاو لقواعداالجتماعية االقتصادية والبيئية الكبرى التي يتيحها نظام النقل الجوي الممتثل 

انات تتيح "تحقيق طفرات تسمح بسد الفجوات التكنولوجية بين البلدان ونّوه رئيس المجلس بما تنطوي عليه تكنولوجيات الطيران الناشئة من إمك
الجهات المعنية من أجل تحديد وتقييم آثار هذه التكنولوجيات الجديدة ووضع  مختلفالتعاون بين أواصر المتقدمة والنامية"، داعيًا إلى توطيد 

باستخدامها، فضاًل عن حشد وتأمين الموارد الالزمة، بما في ذلك اعتماد  تقديرات دقيقة لحجم الطلب عليها في المستقبل والتكاليف المرتبطة
 األطر االستراتيجية والتنظيمية المناسبة.

كار، وأشار الدكتور آليو في هذا السياق قائاًل "من المهم للغاية أن نتوصل معًا إلى نهج متوازن وفعال يسمح بإشراك المبتكرين ويشجع االبت
نفاذ ال فيما يضمن في الوقت القانوني للمشاريع التجارية،  الضمانلوائح التنظيمية والسياسات و ذاته االحتياجات المتعلقة بحماية المستهلك وا 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة والمستدامة".تعزيز باإلضافة إلى 

ام ليصبح محفاًل للتعاون والتخطيط االستراتيجي بين الدول وقد انطلق المنتدى العالمي للطيران الذي تنظمه اإليكاو سنويًا قبل خمسة أعو 
نمية واألطراف المعنية بالطيران وشركاء التمويل. ويتيح المنتدى للمشاركين تحديد الفرص والُنُهج الكفيلة بدعم االستراتيجيات الوطنية للت

 . للدول محليًا ودولياً المستدامة من خالل تعزيز إمكانات الربط الجوي 

 منظمة دولية. 22بلدًا و 99مشاركًا من  597وضّم تحديدًا، ز منتدى هذا العام ألول مرٍة على أهمية االبتكار الحاسمة لمستقبل الطيران وركّ 

 رحبت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، في كلمتها الختامية بااللتزام الذي أبداه الوزراء بدعم هذه الرؤية.و 

 العالم من حولنا. فالتغييرات جارية على قدٍم وساق، حيث تعمل زعزعة"إن وتيرة االبتكار والعصرنة تتسارع وتواصل  ددهذا الص وقالت في
إنترنت األشياء والرقمنة والتكنولوجيات الناشئة عملها في تحويل االقتصادات والحكومات والمجتمعات بأشكال معقدة ومترابطة ال  تكنولوجيات

 يمكن التنبؤ بها".

على رأس أولوياتها تضع الدول السياسات والممارسات الحكومية في مواكبة سرعة هذا التغيير. لذلك يجب أن  قلما أفلحتواستطردت تقول "
 بناء ثقافة االبتكار، ويجدر بها أن تعتمد نهجًا متكاماًل الستيعاب التحديات المتعددة الجوانب لالبتكار وتعزيزها وحسن إدارتها".اليوم 

نما يقتصر االبتكار في مجال الطيران عوال  إلى الطريقة التي ُيدار بها القطاع برمته من حيث قدرته يشير لى التكنولوجيات الجديدة فحسب، وا 
المجتمعات المحلية. وهو يتعلق أيضا بإدارة الفرص والتحديات بمستوى معيشة على القيام بدور المحرك الحافز لالزدهار العالمي والنهوض 



على ذلك ما يحرزه قطاع الطيران من تقدم نحو هدف  الجليةئة عن المطالبات المتزايدة للمجتمعات وسالسة االستجابة لها. ومن األمثلة الناش
 الحياد الكربوني. 

تترتب عليه عواقب وخيمة على شبكة الطيران العالمية، قائلًة "يجب أن وف وشّددت الدكتورة ليو على أن أي إخفاق في هذا الصدد س
قرر مصير استدامة أنواع ي قدنستوعب بشكل أفضل آثار النمو القادم على انبعاثات النقل الجوي. ويشكل ذلك تحديًا من تحديات االبتكار 

 معينة من العمليات".

لتحديات، يتعين على الحكومات كذلك أن تضطلع بدور نشط في مجال االبتكار وأن وباإلضافة إلى وضع إطار تنظيمي جيد يستجيب لهذه ا
المعنية. ويستدعي تتعاون عن كثب مع قطاع الصناعة ومقدمي الخدمات التكنولوجية ومستثمري القطاع الخاص، والعديد غيرهم من الجهات 

 دد أكبر من المهنيين المهرة القادرين على تشغيل هذه التكنولوجياتفي تطوير القدرات البشرية لتوفير ع حكوميةاستثمارات ذلك بدوره ضخ 
 ما تنطوي عليه من قدرات وفرص جديدة. وتسخير

، وعلينا أن نتذكر أن اليد الخفية للدولة هي التي تشجع االبتكار صغيرة وكبيرةوختمت الدكتورة ليو كلمتها قائلًة "إن لالبتكار أشكااًل عديدة 
 ي كثير من األحيان".وتعزز فرص وجوده ف

. وكان للوثيقة الختامية التي انبثقت عن اجتماعات المائدة المستديرة 23/9/2019لطيران أعماله في ل اإليكاو العالمي الخامس واختتم منتدى
وضّم الموقعون على . 2019أكتوبر  4سبتمبر إلى  24الوزارية دور هام في التمهيد ألعمال الدورة األربعين للجمعية العمومية المنعقدة من 

ن على المستوى الوزاري يمثلون البلدان التالية: أرمينيا، والبرازيل، والكاميرون، وكندا، والصين، والكونغو، وفنلندا، وغرينادا، يالوثيقة مندوب هذه
ندونيسيا، وكينيا، وملديف، والمكسيك، والنيجر، ونيجيريا، وبابوا  وغينيا بيساو، والسنغال،  غينيا الجديدة، وساموا،وآيسلندا، والهند، وا 

 وترينيداد وتوباغو، والواليات المتحدة.وسنغافورة، وسيراليون، 

 

 



لتنمية الدول على تعزيز التزامها با يحثّان رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد آليو )الصورة العليا( واألمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو )الصورة السفلى(،
 .23/9/2019ال يوم ـالمستدامة للطيران في أسواقها، بمناسبة المنتدى العالمي الخامس للطيران الذي انعقد في مونتري

 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944ام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في ع

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 193لبالغ عددها العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء ا

 منتدى اإليكاو العالمي الخامس للطيران
 ترك أي بلد وراء الركب" مبادرة اإليكاو "عدم

 لالتصال
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